
عدد البحوث المنشورة داخل العراقاالختصاص العام والدقيقاالسم واللقب العلمي والشهادةت

كتاب 2+6االعالم االذاعي التلفزيوني الدولي وتحرير االخبارعبد النبي خزعل. د1

كتب 4+15االعالم االذاعي والتلفزيونيوسام فاضل. د2

كتب 2 + 5الدعاية السياسية/ االعالم عبد السالم احمد السامر. د3

كتاب قيد الطبع +7اذاعة وتلفزيون/ اعالمطالب عبد المجيد. د4

8اذاعة وتلفزيون/ اعالمرعد جاسم. د5

قيد االنجاز5+2اذاعة وتلفزيون/ اعالمعمار طاهر. د6  

(احصاء رياضي)الدقيق (احصاء )العام ليلى حاتم شهاب. د7 كتاب 1

كتب 2+6الدعاية+ التحرير/ االذاعة والتلفزيون حسين علي نور. د8

عبد الباسط سلمان. د9

واخر في طور االعداد 5اعالم اذاعة وتلفزيونايمان عبد لرحمن. د10

فنون جميلةفاضل جتي سلمان. د11

بحوث 4اذاعة وتلفزيون/ اعالمعادل عبد الرزاق. د12

4االعالم الفضائيبشرى داود سبع. د13

كتاب 1+3صحافة اذاعية وتلفزيونية/ اعالم علي عباس فاضل. د14

4االشاعة/ اعالم صحافةندى عبود جار هللا. د15

5+ كتب قيد الطبع 2+5صحافة اذاعية وتلفزيونية/ اعالم محسن جلوب جبر. د16

كتب 2 +6صحافة اذاعية وتلفزيونية/ اعالم حسين دبي حسان. د17

11صحافة اذاعية وتلفزيونية/ اعالم سعد مطشر. د18

3صحافة اذاعية وتلفزيونية/ اعالم جعفر شهيد هاشم.  د19

قيد االنجاز 2 +4اذاعة وتلفزيون/ االعالم المتخصصمنتهى هادي هندي. د20

بحوث 5اذاعة وتلفزيون/ االعالم طارق علي حمود. د21

اليوجداذاعة وتلفزيون/ االعالم سينهات محمد عز الدين. د22

3اعالم اذاعي/ االعالم حسين رشيد ياسين.د23

24

اليوجداالخبار/ االعالم التلفزيوني الدوليحيدر احمد علو. د25

  بحوث3/كتب 7اذاعة وتلفزيون/ االعالم المتخصصهادي عبد هللا. د26

6لغة /لغة عربية زينب جمعة. م. م27

2لغة/ لغة انكليزيةم سمية احمد ابر اهيم.م28

5ماجستير لغة عربيةم نبر اس حسين. م29

صحافة اذاعية وتلفزيونية/ ماجستير اعالم م ضياء مصطفى ناصر. م30

اليوجدلغة/ لغة عربيةم بلسم عباس حمودي. م31

كتاب 1+4دكتوراه صحافة اذاعية وتلفزيونيةشريف سعيد. د32

بحوث 8(سياسة دولية )علوم سياسية م ربا صاحب عبد. م33

/اذاعة وتلفزيون /اعالم حسين جاسم. د34



جهة النشرعدد البحوث المنشورة خارج العراقمكان النشرجهة النشر

بغدادمجلة الباحث وغيرها

بغدادمجالت عراقية عدة

مجلة بحوث اعالميةبغدادكلية االعالم/ جامعة بغداد / كلية االعالم/ جامعة البصرة 

العراقجامعة بابل/ مجلة كلية الفنون الجميلة / مجلة كلية المعلمين/ مجلة االداب

وقائع المؤتمر العراق /مجلة كلية التربية االساسيه /مجلة كلية االداب /مجلة الباحث 

اربيل_مؤتمر جامعة جيهان /مؤتمر االول للعالقات /مجلة الباحث االعالمي /مجلة كلية االعالم /مجلة التربية االساسية 

بغداد

بغدادمجلة الباحث وغيرها

بغدادمجلة كلية االداب/ الباحث 

بغداد

بغدادمجلة الباحث/ وقائع المؤتمر 

بغدادمجلة الباحث

عمان/ بغداد (االردن )دار اسامة / مجلة الباحث االعالمي 

الدليل العربي1بغدادالباحث واالداث

االردن/ العراق دار اسامة للنشر/ جامعة بغداد / جامعة تكريت/ جامعة ذي قار 

بغدادوقائع مؤتمر كلية االعالم+ مجلة االداب + مجلة الباحث

بغدادمجلة الباحث االعالمي/ مجلة اداب بغداد/ مجلة اداب المستنصرية

بغدادمجلة االداب/ مجلة كلية االداب / مجلة الباحث 

بغدادالمؤتمرات العلمية في الكلية/ مجلة الباحث

دار المستقبل للطباعة والنشربحث واحدكلية االعالم/ كلية االداب

اليوجداليوجد

بغدادمجلة الباحث

اليوجد

دار االنس /بغداد مجلة الباحث 

مجلة الباحث  /كلية التربية االساسية /مجلة كلية االداب 

اليوجدكلية التربية االساسيةالجامعة المستنصرية

اليوجدمجلة المصباح والتربية للبنات والتربية االساسيةالجامعة المستنصرية/ جامعة بغداد

متفرغة لدراسة الدكتوراه

بغداد1+وقائع المؤتمرات  3

مجلة العلوم القانونية والسياسية/ مجلة قضايا سياسية / مركز الدراسات الفلسطينية جامعة تكريت/ جامعة النهرين / جامعة بغداد مؤتمر دولي/ ليبيا 1

/



مكان النشر

القاهرة

دار المستقبل/ بيروت / لبنان 

مؤتمر دولي/ ليبيا 


